
 

Kære projektejer hos Kirker, Kommuner og Naturstyrelsen.  

Tak for at I har valgt at være med til at gøre Danmark grønnere i forbindelse med Danmark Planter Træer. 
Kun i fællesskab kan vi begrænse den globale opvarmning. 

Vi vil gerne medvirke til at der plantes sunde robuste Folkeskove, som kan klare både kendte og ukendte 
klimaudfordringer. Skovene optager kulstof fra atmosfæren og binder det i træ. Samtidig giver skovene en 
unik mulighed for at producere tømmer og andre materialer til en bæredygtig fremtid hvor vi skal frigøre os 
fra fossile og andre ikke fornybare råstoffer.  

Vi ønsker at påvirke skovejere til høj klima- og biodiversitetsbevidsthed og samtidig muliggøre en høj grad 
af metodefrihed. 

Forskellighed på skovniveau og på bevoksningsniveau giver mulighed for flere levesteder og flere fremtidige 
produkter. Variation medfører også overordnet risikospredning for fremtiden.  

Danmark Planter Træer samler ind til klimaet. Det skal afspejle sig i de skove vi støtter med træer. 
Klimaskovsarterne kan både være hjemmehørende, europæiske og eksotiske træarter. Der gives tilskud til 
plantning af op til 4000 planter/ha. 

Svarfrist hvis man vil med i betragtning til tilskud til plantning i efteråret 2019 eller 
foråret 2020 er 1. september 2019. 

 

Grønne skovhilsner 

Danmarks Naturfredningsforening og Growing Trees Network Foundation 

      
Spørgsmål vedrørende projektet 

Spørgsmål til projektering og planlægning: Randi Flensborg Jørgensen (GTNF) mail: randi@growingtrees.dk 
Telefon 31 38 16 55 

Natur- og skovpolitiske spørgsmål: Nora Skjernaa Hansen (DN) mail: nsh@dn.dk Telefon: 31 19 32 60 



Skovrejsningsprojektet 

Kriterier som skal være opfyldt for at komme i betragtning: 

 Skoven etableres på landbrugsjord eller biologisk uinteressante græsarealer. Vi støtter ikke 
plantninger i eksisterende skove. 

 Skovnavnet indeholder ordet Folkeskov, f.eks. Høgshøj Folkeskov eller Folkeskoven 
Basballe. 

 Pengene fra Danmark Planter Træer giver en klimaeffekt, som ikke ellers ville være opnået. 
 Tinglysning af fredskov 
 Der spredes ingen pesticider eller gødskning i Folkeskove. 
 Infotavle med oversigtskort og logoer skal sættes ved alle større indgange til skoven 

(Folkeskovslogo, DN-logo og TV2-logo). 

Følgende oplysninger og kortbilag (1:4000) bedes fremsendes: 

 En tilkendegivelse af, at pengene til træer giver en additionel klimaeffekt, dvs. at der enten 
ikke var afsat penge til projektet, eller at de afsatte midler reserveres til anden 
skovrejsning. 

 Kontaktinformation: Projektejer, kontaktperson, skovnavn (NN Folkeskov), skovens adresse 
(bruges til fremtidige skovarrangementer) 

 Oversigtskort med afgrænsning, ikke farveudfyldt  
 Kort med Drikkevandsinteresser 
 Arealbindinger (Se bilag) 
 Matr.nr og ejerlav 
 Størrelse 
 Tilplantningstidspunkt 

 

 

 

 

Plante-event ved Hadbjerg Folkeskov 

 Skovkort 1:4000 med afdelinger, stier, rekreative tiltag 
 Bevoksningsliste der viser hovedtræer, indblandingsarter og -procenter, antal planter og 

antal planter/ha 
 Procentvis fordeling af danske hjemmehørende, europæiske og eksotiske træarter 
 Beskrivelse af projektet 
 Ideen, hvem er involveret, hvordan skal skoven udvikle sig, hvem passer i fremtiden -og 

sikre at den udvikler sig i den ønskede retning?, bliver skoven certificeret (FSC el. PEFC), 
eventuelle spændende alternative ideer?  



Prioriteringskriterier 

Hvis vi har flere potentielle skovprojekter at vælge imellem, end der er midler til rådighed, så prioriteres 
projekterne efter følgende kriterier. Kriterierne er vægtet, så de vigtigste står først.  

Bemærk at flere af kriterierne er forklaret mere detaljeret, senere i dokumentet. 

Udfyldes af ansøger og vedlægges projektbeskrivelsen. 

 Helt Delvis  Nej 
1. KLIMASKOV/KULSTOFOPTAG Der plantes en variation af 

træarter, som egner sig til stedets skovdyrkningsmæssige 
betingelser, og der sikres en høj produktion (kulstofoptag) på 
mindst 50% af projektarealet.  
Artsvariation på bevoksningsniveau og/eller skovniveau i 
klimaskoven, mindst 3 hovedtræarter inden for arealer op til 10 
ha og mindst 5 arter inden for arealer over 10 ha. 
(Eksempler på KLIMASKOVS HOVEDTRÆARTER: se Bilag) 

 

(5) (2) (0) 

2. BIODIVERSITETSAREAL  
10-25% af arealet udlægges med natur som hovedformål 
og uden produktionsformål. Urørt skov (med eller uden 
plantning) som understøtter biodiversiteten, nygravet sø, 
udlægning til lysåben natur (fx græsset skovlandskab m. spredte 
træer og buske, mose, eng, overdrev, hede).  

(5) (2) (0) 

3. TRÆARTER Skoven består af mindst 75 % europæiske 
træarter og mindst 50 % danske hjemmehørende træarter 
(for næringsfattige lokaliteter i Vest- og Nordjylland dog mindst 
25 % danske hjemmehørende træarter). 
(Eksempler på TRÆARTER: se Bilag) 

(5) (2) (0) 

4. SKOVBRYN Der etableres brede, stabile og varierede indre og 
ydre skovbryn af minimum 90 % danske hjemmehørende træ- og 
buskarter. Gerne som vekslende skovbryn med gradvis overgang til 
åbent land, små klynger af skov på det lysåbne areal. 

(3) (1) (0) 

5. HYDROLOGI I hele eller dele af projektområdet kan der, under 
hensyntagen til de lovmæssigt forpligtigelser til vandafledning, genskabes 
naturlig hydrologi ved at tilkaste grøfter, åbne rørlagte vandløb eller kappe 
dræn. 

(3) (1) (0) 

6. DRIKKEVAND Ligger skoven over drikkevandsinteresser? 
(Område med særlig drikkevandsinteresse, indvindingsopland 
eller boringsnært) 

(3) (1) (0) 

7. BORGERINDDRAGELSE Er borgerne med i udviklingen af 
skovprojektet? 

(3) (1) (0) 

Point    
Point total (point fra første og anden søjle summeret) (27 mulige) 

 

Hvis flere potentielle projekter får samme pointtal, og der skal vælges imellem dem, så prioriteres det 
projekt, som ligger i en region (TV2-regionerne), som har færrest godkendte Folkeskovsprojekter. 

  



Inspiration til projektejerne 

Kulstofbinding og træarter 

Skovene vi sigter efter at få etableret i Danmark er klimaskove. Skove som optager store mængder 
kulstof både kortsigtet og langsigtet, og samtidig opbygger et stort lager af kulstof i både levende 
træer og over tid også i jordbund og dødt ved. 

Højproduktive europæiske træarter er for eksempel bøg, lind og ahorn, ædelgran, europæisk lærk 
og rødgran. Ikke-europæiske højproduktive arter er for eksempel rødeg, grandis, douglas, japansk 
lærk og hybridlærk og thuja. Træartsvalget skal være fornuftigt i forhold til lokaliteten (jordbund, 
vind og frost). 

Brug af flere træarter i samme skov, giver større robusthed og bedre tilpasningsevne til et ændret 
klima. Derfor anbefaler vi at bruge mindst tre hovedtræarter på arealer op til ti ha og mindst fem 
arter op til 100 ha. Og derudover indblanding med andre træarter i bevoksningerne. 

Hjemmehørende arter har en helt dominerende betydning for mange sjældne fugle og insekter. Jo 
længere tid en træart har eksisteret i et område, desto flere insektarter har den tilknyttet sig. Se 
bilag for hvilke arter der er hjemmehørende. 

Forkulturer og ammetræer (hjælpetræer) får kulstofbindingen i gang hurtigere og de hjælper til 
hurtigere etablering af skovklima (skygge og fugt) hvor de blivende træer trives bedre og dermed 
kommer i gang med væksten hurtigere. Ammetræer er typisk træarterne hybridlærk, poppel, 
rødel, birk og fuglekirsebær. Træartsvalget skal være fornuftigt i forhold til lokaliteten. Der skal 
være en klar plan for, at hjælpetræerne afvikles tidsnok, så de ikke skader hovedtræarterne, men 
at de også når at opfylde deres funktion. 

Tænk på de forskellige træarters følsomhed for et ændret klima. De mere følsomme træarter bør 
kun bruges som indblandinger. Følsomheden nedsættes noget ved at vælge frøkilder med en bred 
genetik og provenienser syd fra.  

Variation mellem forskellige træarter giver forskellig afdriftsalder. Hermed kommer der en 
strukturelvariation i skoven. Korte omdriftsperioder kan også give lavere risiko for betydelige 
klimaforandringer i træets levetid. 

Biodiversitet 

De vigtigste overordnede virkemidler for at skabe gode forudsætninger for biodiversitet, dvs. gode 
levesteder også til de kræsne, truede arter, er  

 Naturlige vandforhold 
 Naturlig næringsfattighed 
 Variation i plantearter og vegetationsstrukturer, både på meget lokalt niveau og store 

landskabselementer 
 Plads til naturlige forstyrrelser som vindfældede træer, oversvømmelser, erosion, brand og 

ikke mindst påvirkning fra græssende dyr, helst som helårsgræsning uden tilskudsfodring. 



Se konkrete virkemidler i Virkemiddelkatalog for Natur; Aarhus Universitet 2019; 
https://www.dn.dk/media/45012/virkemiddelkatalog_8-marts.pdf 

Hvad kan du gøre som en del af skovetableringen? 

Plante træarter med mange insekter tilknyttet, f.eks. bævreasp, lind og pil 

Genskabelse af naturlig hydrologi ved at genåbne vandløb, kappe dræn og kaste grøfter til i hele 
eller dele af skoven giver variation og dermed levesteder til flere forskellige dyr og planter. (Husk 
at tjekke om det kan give problemer opstrøms, for andre lodsejere) 

Lade områder ligge til naturlig tilgroning til skov, evt. med plantning af træer som frøkilder og til at 
tiltrække fugle, som også kommer med frø. Udpege arealer med potentiale til at blive nye 
naturområder og passe dem fremover med sigte på at udvikle lysåben natur, f.eks. ved 
helårsafgræsning uden tilskudsfodring. Ligger projektarealet i nærheden af eksisterende skov eller 
lysåben natur er der allerede frøkilder og arter i nærområdet, der kan indvandre til dette område. 
Undersøg om der er nogle specielle arter du kan være med til at passe på. 

Udlægge dele af skoven til urørt skov, hvor der ikke fjernes træer fra i fremtiden. Eller i forbindelse 
med anlæggelse af denne nye 
skov, udlægge en eksisterende, 
ældre skov til urørt skov for her 
at give plads til den vilde natur. 

Skovbryn kan være meget andet 
end bare 10-20m kant ud mod 
det åbne land. Der kan etableres 
lommer i brynet med læ og 
plads til vilde blomster; 
skovbrynet kan også anlægges 
med gradvis overgang til det 
åbne land. Skovbryn og den 
lysåbne urørte skov til 
biodiversitet kan kombineres. 

Skovrejsning er en festdag som giver glade minder og følelsen af at gøre en forskel 

Borgerinddragelse 

Ved at tage kontakt til mange forskellige brugergrupper, kan man få et blik for hvilken viden og 
hvilke interesser der er i lige dette lokalsamfund. Inddrag forskellige aldersgrupper og 
interesseorganisationer for at få et bredt billede. Børnehaver, plejehjem, skoler, spejdere, 
grundejerforeninger, andre naboer, den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening samt 
andre lokale natur- og idrætsforeninger og eventuelt træforbrugende virksomheder har alle en 
holdning til hvordan denne skov kunne se ud og bruges.  



Borgerinddragelsen kan ske som en serie møder hvor man drøfter områdets muligheder og 
sammen udvikler på et skovkort og en stiforbindelse. Herved har repræsentanterne også mulighed 
for at komme hjem og vende ideerne med deres bagland. Dette er også et godt afsæt for en 
fremtidig skovgruppe for skoven, en gruppe der kan tage del i den fremtidige forvaltning, løsning 
af eventuelle konflikter mellem brugergrupper eller hjælpe med at søge midler hjem til 
nyetablering af feks. bålhytte, shelter og broer. 

Har man ikke energi eller tid til det helt store projekt, kan man holde et borgermøde en aften og 
invitere alle interesserede til at komme og være med. 

 

 

  



Bilag 

Tjekliste Arealbindinger 

Som skovplantør skal du være opmærksom på at andre kan have lagt bindinger på den jord der påtænkes 
at rejse skov på. Har du tjekket efter følgende: 

 Kommuneplanrammer 
 Lokalplanlagt 
 Skovrejsning positiv eller neutral 
 Beskyttet natur (Naturbeskyttelseslovens §3) 
 Beskyttede fortidsminder 
 Fredede områder 
 Å beskyttelseslinje 
 Sø beskyttelseslinje 
 Beskyttede sten og jorddiger 
 Kirkeindsigtslinje 
 Ledninger i jorden, der skal tages hensyn til/ikke plantes træer over 

Dette er ikke en udtømmende liste, men de mest forekommende arealbindinger. Måske der er andre ting 
som gør sig gældende i jeres område. 

 

Træarter  

De almindeligste Danske hjemmehørende træ- og buskarter 

Ask – Asp (bævreasp) - Avnbøg - Benved - Birk (dunbirk og vortebirk) - Bøg - Eg (vintereg og stilkeg) - El 
(rødel) – Elm (skov-, småbladet-, skærm-) - Ene - Fyr (skovfyr), Gedeblad (dunet gedeblad) - Hassel - 
Havtorn - Hyld - Hæg (alm. hæg) – Kastanje, heste - Kirsebær (fuglekirsebær) - Kornel (rød kornel) - 
Kvalkved - Kristtorn- Lind (småbladet-, storbladet-) - Løn (spidsløn) – Mirabel - Navr - Pil (femhannet pil, 
gråpil, seljepil) – Pære (vild pære) - Ribs (fjeld- og alm.) - Rose (blågrøn-, hunde-, klit- og æble-) - Røn (alm. 
Røn, Selje-) - Slåen - Solbær – Taks - Tjørn (alm. Hvidtjørn, engriflet -) - Tørst - Vrietorn - Æble (vild æble) – 
Ær/Ahorn.  

De europæiske hjemmehørende arter, relevant for Danmark 

Ægte Kastanje og Valnød 

De højproduktive Europæiske hjemmehørende træarter 

Bøg, Lind, Ær/Ahorn, Ædelgran, Europæisk Lærk, Rødgran 

De højproduktive og relativt almindelige Eksotiske træarter 

Grandis, Douglas, Japansk Lærk, Hybrid Lærk, Thuja, Sitka, Rødeg. 

Forkultur og hjælpetræarter 

Lærk (Hybrid-, Europæisk-, Japansk), Poppel, Rødel, Birk, Fuglekirsebær 


